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Een goede vakantie begint bij ons met goede afspraken en een goed gevoel! 
Met deze “Handshake” heten wij u van harte welkom in onze vakantiewoning 

“Maison Maxou”! 

Ons “huisreglement” geeft u een aanwijzing hoe wij het liefst zien dat u met onze 
vakantiewoning en de inventaris omgaat. We hebben enkele regels ingesteld en wij hopen 
dat u zich hierin kunt vinden. Wanneer u zich hieraan houdt, helpt u ons om ook in de 
toekomst een zo groot mogelijke service te bieden aan u en onze andere gasten.  

Oh ja, wij houden niet van reglementen en “de kleine regeltjes en lettertjes”… Maar dit is nu 
eenmaal een noodzakelijk wettelijk kwaad om goede afspraken te kunnen maken. Wij 
houden van een goed gevoel, transparantie, duidelijke en open communicatie en in 
bijzonder staan wij borg om bij problemen te zoeken naar goede oplossingen die voor beide 
partijen een oplossing bieden.  

Dit “huisreglement” is bedoeld om u een prettig en probleemloos verblijf te bezorgen. Met 
deze huisregels, de handleiding en met de uitgebreide informatie op onze site; 
www.maisonmaxou.com hopen wij ons steentje bij te dragen tot duidelijke informatie en 
communicatie. Via de zoekfunctie op onze site en in het Pdf-document van de huisregels 
kunt u snel een antwoord vinden op uw vragen.   

De algemene regels hieronder, de handleiding met praktische tips en weetjes, de 
reserverings- en huurvoorwaarden vormen een onderdeel van de huurovereenkomst tussen 
de huurder, uzelf en de verhuurder “Maison Maxou”. Door middel van uw betaling aan de 
verhuurder verklaart u zich met de hieronder beschreven voorwaarden akkoord te gaan.  

Wij vragen u in wederzijds vertrouwen zich aan deze huisregels hieronder te houden. 

http://www.maisonmaxou.com/
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I. Verbodsbepalingen 
In het belang van ieders veiligheid en gezondheid zijn onderstaande logische 
bepalingen van toepassing: 

1. Wij hebben na lang wikken en wegen en na eerdere negatieve ervaringen besloten 
om GEEN huisdieren toe te laten in onze vakantiewoning.  

2. Het is ten strengste verboden te roken in de vakantiewoning. Wanneer je op het 
terras of in de tuin rookt, gelieve de peukjes niet in het gras te gooien maar gedoofd 
in de daarvoor voorziene asbak. Denk hierbij in bijzonder aan brandgevaar a.u.b. 

3. Open vuur, vuurkorven en BBQ op het gazon is ten stelligste verboden.  
4. Het opzetten van tenten, windschermen,…  is niet toegestaan. 
5. Sfeerkaarsen (theelichtjes, e.a.) ontsteken in de woning zonder de voorziene en 

aanwezige glazen houders is niet toegelaten.  
6. Het bewaren van vuurwerk en ander pyrotechnisch materiaal in de woning en het 

ontsteken ervan rond de woning is ten strengste verboden. 
7. Het is verboden wegens brandgevaar te frituren, een frietketel of gourmet te 

gebruiken in of buiten de woning. Zie verder bij de rubriek “Brandveiligheid”. 
8. Om verstoppingen te voorkomen… Gelieve geen voorwerp(en) of substanties in de 

gootstenen, afvoer of WC te gooien zoals luiers, maandverbanden, tampons, 
keukenpapier, …  maar ook zeker geen vetten en voedselresten…  

9. Gelieve uw afval niet te dumpen in de private groen/zwarte containers van onze 
buren (t.h.v het ronde punt) maar wel in de voorziene publieke containers of op het 
Château le Verdoyer. 

10. Gelieve het meubilair niet te verplaatsen. 
11. Privé-ruimtes / kasten die met een sleutel afgesloten zijn NIET openen. 
12. Streamen van films en illegale downloads zijn verboden. 
13. Alle voorziene Electro moet gebruikt worden volgens de specifieke voorschriften. Het 

is niet toegelaten de Max laadcapaciteit van 7Kg van de wasmachine en droogkast te 
overschrijden. 

14. GEVAAR voor verdrinking: Laat nooit kinderen (jonger dan 5 jaar) alleen in de Spa. U 
bent verantwoordelijk dat kinderen bij gebruik van de Spa onder constant toezicht 
staan. Gebruik de spa niet bij regen of onweer… GEVAAR voor elektrocutie en 
schade.  

15. Wegens gevaarlijke producten en materialen….laat NOOIT uw kinderen alleen in de 
cave (de kelder) zonder toezicht a.u.b. 

16. Gelieve NIET te parkeren onder de carport; Dit is een extra overdekt schaduwterras! 
17. Een elektrische auto (hybride, plug-in hybride PHEV, MHEV…) opladen met eender 

welke verlengsnoer via een huisstopcontact Maison Maxou (mode 2 laden) is 
gevaarlijk en ten strengste VERBODEN.  

18. Wij vragen RESPECT op te brengen voor de buurt en de buren niet te storen met 
overdreven lawaai. Dus fuiven, luidruchtige party’s, vrijgezellenfeesten, … en andere 
storende feestjes zijn niet toegestaan. Cfr Politiereglement nachtlawaai. 

19. Er mogen nooit meer personen de vakantiewoning gebruiken dan aangemeld bij de 
reservering. Het Max aantal verzekerde personen = 6 Pers. 

20. Onder- of doorverhuur is verboden. 
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II. SCHADE, ernstige gebreken, tekorten… 
 

1. Informeer ons ASAP - zo snel als mogelijk (binnen de 12 uur) en liefst per mail over 
ernstige gebreken, tekorten of beschadigingen … Best met foto’s als bewijs! 
O.a bij aankomst, bij bijzondere tekorten van voorwerpen uit de inventaris, enz....   

2. Als tijdens je verblijf schade ontstaat of tekortkomingen worden vastgesteld, meldt 
het ons dan zo snel mogelijk. Eventuele acties kunnen dan direct genomen worden 
zodat de gevolgen, eventuele vervolgschade en overlast minimaal blijven (zowel voor 
u als de volgende gasten).  
Ook is het zeker niet gezegd dat ontstane schade altijd op u verhaald wordt, het kan 
ook normale slijtage zijn. Vervolgschade of ongemak voor de volgende huurder 
ontstaan door het niet of niet tijdig melden van een -al of niet door toedoen van jou 
als huurder ontstane- schade, kan redelijkerwijs eveneens op u worden verhaald.  

3. Niemand zal i.p. moedwillig iets beschadigen in de woning, toch kan het iedereen 
overkomen dat er iets stuk gaat. Wij stellen het zeer op prijs als u ons eventuele 
schade snel meldt, zodat we dit niet pas na uw vertrek ontdekken. Het huis wordt op 
gebreken en ontbrekende zaken gecontroleerd voordat nieuwe gasten arriveren, 
want ook zij moeten van een comfortabele vakantie kunnen genieten. 

4. Bij schade vragen eveneens om zelf geen vervanging aan te kopen, … behalve met 
onze toelating. We proberen servies, gleiswerk, meubels, electro,… weloverwogen te 
kopen om een kakafonie van items te vermijden..  

5. De huurders zijn aansprakelijk voor schade die door hen of hun gasten is ontstaan. 
Kosten voor deze toegebrachte schade worden in mindering gebracht van de 
waarborg. 

6. Verontreinigingen en beschadigingen die abnormaal zijn voor het gewone gebruik of 
die de verplichte eindschoonmaak overtreffen, zijn niet volgens onze overeenkomst 
en worden dus extra berekend (zoals aangekoekt vuil op vloeren, meubels, tafels, 
vervuilde matrassen, drankringen op tafels, kaarsvet, … e.d.).   

7. Aansprakelijkheid huurder. De huurder is hoofdelijk aansprakelijk voor alle verliezen 
en/of schade aan het vakantiehuis, de tuin en de inrichting (binnen en buiten), als dit 
het gevolg is van handelen of nalatigheid van uzelf of van derden die zich met uw 
toestemming in het huis bevinden. 
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III. Aansprakelijkheid huurder/verhuurder 

De verhuurder kan NIET aansprakelijk worden gesteld voor: 

1. Ongevallen of schade van welke aard ook, welke is ontstaan tijdens uw verblijf in het 
vakantiehuis of op het terrein.  

2. In geval van annulering door overmacht zoals oorlog, staking, natuurrampen, 
buitengewone weersomstandigheden, overlijden van eigenaar e.d. kan de 
verhuurder zonder schadevergoeding de overeenkomst ontbinden. Verhuurder is in 
geen geval aansprakelijk voor:  

3. Enige verstoring, wijziging of verhindering van het verblijf van de huurder indien dit 
het gevolg is van onvoorziene en/of onoverkomelijke gebeurtenissen.  

4. Ongemakken veroorzaakt door het werk van derden zoals gemeente, provincie en 
overheidsinstellingen, alsook werken bij buren en in de omgeving, 
landbouwactiviteiten, …. 

5. Hieronder valt ook overlast t.g.v. bouw en/of verbouwingsactiviteiten in de nabijheid 
van het gehuurde.  

6. Ongemakken veroorzaakt door tijdelijke renovatie- en tuinwerken van derden aan 
het verhuurde vakantiehuis zoals onderhoudswerken in tuin, dringende 
schilderwerken, herstellingswerken zowel binnen of buiten, … Deze werken zullen 
natuurlijk tot een noodzakelijk minimum worden beperkt. 

7. Letsel van huurder t.g.v. het verblijf in het gehuurde.  
8. Verlies, diefstal en schade van/aan persoonlijke eigendommen of voertuigen  
9. Toebehorend aan huurder.  
10. Onderbrekingen of pannes van de nutsvoorzieningen; water, elektriciteit, riolering, 

afvoer, septische putten, …  
11. Ongemakken door inheemse dieren; ongedierte, insecten, beschermde bijen, 

wespen, de Aziatische hoornaar (frelon - Vespa velutina), de blauwzwarte houtbij 
(Xylocopa violacea), reptielen zoals de smaragdhagedis, vuursalamander, de 
Couleuvre vipérine (natrix maura), Couleuvre à collier (natrix natrix),…  

12. Onopzettelijke fouten en vergissingen in de publicatie van onze site binden de 
verhuurder niet. 

13. De verhuurder heeft het recht om gedurende de verhuurperiode de vakantiewoning 
te (laten) controleren en te inspecteren. 

14. De verhuurder zal, als goede huisvader, alles in het werk stellen om ongemakken te 
vermijden en / of deze op te lossen. 

15. De eigenaar van vakantiehuis “Maison Maxou” is gemachtigd om aan elk verblijf een 
einde te stellen wanneer de huurder en zijn gezelschap zich duidelijk 
onverdraagzaam opstelt of de leefregels en een goed nabuurschap niet naleeft, dit 
zonder de terugbetaling van de gestorte huurbedragen. 
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IV. Reservatie 

1. We vinden het belangrijk om wederzijdse goede afspraken te maken met onze 
gasten. We zijn ervan overtuigd dat ze bijdragen tot de open en aangename sfeer dit 
in het belang van jullie welverdiende verlof in ons vakantiehuis “Maison Maxou”. 

2. Nadat je de woning online gereserveerd hebt voor een bepaalde en beschikbare 
periode, vragen we je een voorschot van 30% van het naakte huurbedrag te betalen 
binnen de week / 7 dagen na uw reservatie. Pas als deze betaling binnen de gestelde 
termijn voldaan is, is uw reservering definitief. Als de betaling niet op tijd gebeurt kan 
je geen rechten doen gelden. Dan bestaat ook de mogelijkheid dat we aan andere 
geïnteresseerden verhuren.  

3. De huurovereenkomst komt slechts tot stand na ondertekening – digitaal akkoord 
per mailing of formulier van de huurovereenkomst door de huurder. Ondertekening 
van de huurovereenkomst impliceert ook de aanvaarding van dit huishoudelijk 
reglement, de handleiding en deze huurvoorwaarden. 

 

V. Annuleringvoorwaarden en -kosten: 

1. De annulering van een gereserveerde boeking tot vakantieverblijf in “Maison 
Maxou” behoort tot een uitzonderlijk feit. Deze kan enkel schriftelijk via 
info@maisonmaxou.com aan ons worden medegedeeld. 

2. De verschuldigde vergoeding / annuleringskost hangt af van het tijdstip van de 
annulering.  

3. Bij annulering tot 8 weken voor aankomstdatum wordt de aanbetaling / 
reservatiekost ingehouden en / of een annuleringskost aangerekend van 30%. 

4. Bij annulering tussen 8 en 4 weken voor aankomstdatum bedragen de 
annuleringskosten 70% van de huursom.  

5. Bij annulering binnen 4 weken voor aankomstdatum is de gehele huursom 
verschuldigd. 

6. Deze kosten worden binnen de maand na annulering aan de huurder overgemaakt 
per factuur. De eventuele reeds gestorte reservatiekosten worden daarbij verrekend. 
De huurder is gebonden deze “Factuur - annuleringskost” binnen de maand na 
ontvangst daarvan te vereffenen via onze rekening hieronder. 

7. In geval van uw schriftelijke annulering zijn wij gerechtigd de vakantiewoning de dag 
nadien opnieuw voor verhuur aan te bieden.  

8. Indien u voor het einde van uw huurperiode de woning om eender welke reden 
verlaat zal geen restitutie van huurgelden plaatsvinden.  

9. Stopzetting huur door de verhuurder. Als de huurder, zijn gezinsleden, zijn logés of 
door hem toegelaten bezoeker(s) de verplichtingen uit de voorwaarden, de 
gedragsregels, de aanwijzingen van de verhuurder of de overheidsvoorschriften 
ondanks eventueel voorafgaande waarschuwing niet of niet behoorlijk naleeft,… 
heeft de verhuurder of de door hem aangewezen waarnemer het recht de 
overeenkomst met onmiddellijke ingang op te zeggen en de huurder en 
medehuurders de toegang tot de woning te ontzeggen, zonder restitutie van 
huurgelden. Hiertoe behoort met nadruk ook het niet respecteren van de nachtrust 

mailto:info@maisonmaxou.com
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of het veroorzaken van overlast. Bij deze uitzonderlijke situatie blijft de gehele 
huursom verschuldigd. 

10. Indien de vakantiewoning “Maison Maxou” door onvoorziene omstandigheden of 
overmacht onbewoonbaar wordt, of de verhuurder buiten zijn wil niet meer bij 
machte is het huis op een gecoördineerde manier te verhuren, is de verhuurder 
genoodzaakt de huurovereenkomst te annuleren en zal de huurder hier terstond van 
op de hoogte worden gebracht. Tevens zal in deze specifieke omstandigheden 
binnen de 30 dagen restitutie van de reeds ontvangen huurgelden plaatsvinden. 
Nimmer kan verhuurder in dit geval aansprakelijk worden gesteld voor vergoeding 
van eventuele (gevolg-) schade en/of ongemak.  

11. We raden onze huurders stellig aan om zeker zelf te voorzien in de nodige 
verzekering(en) reisbijstand, Europese ziekteverzekering,… en in bijzonder te zorgen 
voor een eventuele annuleringsverzekering naar zijn wensen om bovenvermelde 
eventuele kosten te dekken. 

VI. Dringende hulp 
 

1. Voor dringende medische hulp of interventie van noodploegen vindt u alle nummers 
terug onder de tab https://maisonmaxou.com/noodnummers/  
De NOODnummers zijn eveneens terug te vinden in de onthaalbrochure en aan het 
magneetbord in de keuken.  

2. Voor dringende vragen en of technische interventie kan altijd beroep worden gedaan 
op Mr. Floris AUSEMS, eigenaar van het “Chateau Le Verdoyer”. Dit via de receptie of 
op het nummer: +33 5 5356 9464. Deze sympathieke heer zal u zeker uit de nood 
helpen en hij spreekt Nederlands.  

3. U kunt ons telefonisch bereiken op: +32 479 97 37 38. Dit telefoonnummer staat 
tevens bovenaan de site maisonmaxou.com. Zo kunnen we eventuele 
onvolkomenheden snel oplossen. Ook staan wij bij vragen over het huis en de 
omgeving altijd tot uw beschikking voor informatie.  

VII. Uw privacy – onze verantwoordelijkheid 

Alle correspondentie en persoonlijke informatie wordt met zorg en wederzijds respect behandeld en 
beschermd, dit rekening houdend met de wet op de privacy. Wij respecteren eveneens de 
antidiscriminatiewet. Wij gebruiken uw persoonlijke gegevens dus uitsluitend voor de noodzakelijke 
en wettelijk opgelegde administratie bij de verhuur van onze vakantiewoning “Maison Maxou”. 
Sinds mei 2018 bepaalt de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) de transparantie en 
controle over uw gegevens. Deze "Privacywet" heeft betrekking op specifieke informatie en 
persoonsgegevens betreffende een persoon die rechtstreeks of onrechtstreeks geïdentificeerd kan 
worden. 

Om frauduleuze activiteiten, fictieve boekingen te vermijden en u wettelijk te kunnen 
registreren met betrekking tot de veiligheidsvoorschriften, “Fiche de Police” en 
administratie “Taxe de séjour”, vragen wij u als huurder ons de voorziene 
noodzakelijke info over te maken . 

 

https://maisonmaxou.com/noodnummers/
https://www.maisonmaxou.com/
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/NL/TXT/HTML/?uri=CELEX:32016R0679&from=EN
https://www.gegevensbeschermingsautoriteit.be/burger/privacy/wat-is-het
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VIII. Onze omboekgarantie 

Door de uitbraak van het Coronavirus leven we in een onzekere tijd, ook voor uw 
vakantie heeft dit gevolgen. We raden u aan op de hoogte te blijven van alle 
reisadviezen. 
Veel annuleringsverzekeringen betalen niet bij annulering vanwege een pandemie, 
waardoor jij met de kosten zou zitten als je vakantie niet kan doorgaan. Daarom 
willen we je in de gelegenheid stellen om als je vakantie niet kan doorgaan, de 
vakantie te verzetten door middel van onze omboekgarantie. 

Wanneer heb je recht op onze omboekgarantie 
Je hebt recht op de omboekgarantie indien als gevolg van COVID-19 een van de 
volgende maatregelen geldt:  

• Op de afreis-dag geldt; dat Frankrijk, voor inwoners van het land waar je woont 
niet mag worden ingereisd voor vakantiedoeleinden. 

• Op de afreis-dag geldt; dat het land waar je woont niet mag worden verlaten 
voor vakantiedoeleinden. 

• Op de afreis-dag; een transitland niet mag worden doorkruist voor 
vakantiedoeleinden en een alternatieve reisroute redelijkerwijs niet van je 
gevraagd kan worden. 

 
Synthese 
Dat betekent dat in bovenvermelde situaties wij u een voucher aanbieden naar een 
latere periode. Het eventuele gestorte geld zal dus niet terug aan u worden 
overgemaakt maar wel verrekend worden en in overleg in een eerlijke omboeking via 
een voucher worden gecompenseerd. Bedenk dat een voucher de beste wederzijdse 
oplossing is in deze bijzondere tijden en dit niet alleen uw rechten als consument 
beschermt, maar ook helpt om ons, als kleine aanbieder in de Europese toeristische 
sector overeind te houden.  
 
Geldigheid 
De omboeking moet zo snel als mogelijk worden gedaan. De einddatum van de 
omgeboekte vakantie mag uiterlijk twaalf maanden na de einddatum van de 
oorspronkelijke boeking liggen. 
Als de nieuwe boeking een andere prijs heeft dan de initiële geannuleerde boeking, 
zal deze samen met de verhuurder besproken en eventueel verrekend worden.  
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IX. Klachten  
Onvolkomenheden kunnen helaas voorkomen hoewel ons vakantiehuis “Maison 
Maxou” en bijhorende inventaris met grote zorgvuldigheid onderhouden wordt. De 
verhuurder is weliswaar niet aansprakelijk voorgebreken aan- en het functioneren 
van technische installaties en apparatuur maar zal er zorg voor dragen dat reparaties 
of vervanging zo snel mogelijk worden uitgevoerd. Reparatie of vervanging geeft 
huurder geen recht op restitutie van de huursom of een deel daarvan.  
Mocht u alsnog een klacht willen indienen dan dient deze ten laatste binnen 1 maand 
na het verlaten van de vakantiewoning schriftelijk en gemotiveerd te worden 
ingediend bij de verhuurder. Zoals hierboven vermeld in de rubriek “Schade” is het 
altijd beter om bij de vaststelling van gebreken of schade ons ASAP - zo snel als 
mogelijk (binnen de 12 uur) te informeren en dit liefst per mail met duidelijke 
omschrijving van de ernstige gebreken, tekorten of beschadigingen … Wij nemen dan 
zo snel als mogelijk met u contact op om het euvel te verhelpen of een oplossing te 
vinden voor het ongemak. Zo kunnen de volgende, nieuwe gasten, eveneens 
genieten van een comfortabele, zorgeloze vakantie. 
Niemand zal in principe moedwillig iets beschadigen in de woning, toch kan het 
iedereen overkomen dat er iets stuk gaat. Een “incidentje”, een glas is snel 
gebroken… Laten we hopen dat die beperkte scherven u dan ook verder veel geluk en 
een goede gezondheid mogen brengen tijdens uw welverdiend verlof in ons 
vakantiehuis!  
 

X. Geschillen 

Eventuele geschillen voortvloeiend uit het bestaan, de interpretatie of de uitvoering 
ervan, welke niet in der minne kunnen worden geregeld, zullen voorgelegd worden 
aan de advocaat van de verhuurder en eventueel ter uitspraak overgemaakt worden 
aan de rechtbanken van het arrondissement Ieper. Wij hopen natuurlijk dat we deze 
stappen nooit moeten zetten.  
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XI. Belangrijke info 
Onze “Handleiding - Algemene tips en interessante weetjes” staan vervat in een 
aparte rubriek met o.a. meer belangrijke informatie over:  

• Onze leefregels 

• Het gebruik van de Spa-Jacuzzi Intex PureSpa 

• Ons Energie- & waterbeleid - Eco-Friends 

• BRANDVEILIGHEID & NOODPROCEDURES 

• Aankomst- en vertrekprocedures 

• Betalingsmodaliteiten: prijzen, tijdslijn en details 

• … 
 
Samen met de “Handleiding - Algemene tips en interessante weetjes” vormen deze 
“huisregels” een globaal wettelijk onderdeel van de “huurovereenkomst” tussen de 
huurder, uzelf en de verhuurder “Maison Maxou”. Door middel van uw reservatie, 
boeking en betaling aan de verhuurder verklaart u zich mede met de hierboven 
beschreven specifieke bepalingen en regels akkoord te gaan.  
 
Wij vragen u, als “goede huisvader” zich aan beide specifieke richtlijnen te houden. 

“Maison Maxou… Comme nulle part ailleurs“… 

 

Alvast hartelijk dank voor uw vertrouwen.  
Wij beloven u alles in het werk te stellen om u en uw reisgezelschap een onvergetelijk 
verblijf te bezorgen in ons vakantiehuis! 

 

Rita, Rudi en Maxou 
 
 
 
 
 

 
 

 
Maison Maxou 

Lieu-dit Le Verdoyer 
Impasse de Leyrodie   73 
24470   Champs-Romain 

FRANCE 
Tel: +32 479 97 37 38 

info@maisonmaxou.com 
https://maisonmaxou.com 

 
 

Rudi Cruydt & Rita Soetewey 
De Bolaan 17 

8906   Elverdinge - Ieper 
BELGIË 

Tel: +32 479 97 37 38 
BNP Paribas Fortis 

IBAN: BE34 0012 8768 4090 
BIC/SWIFT: GEBABEBB 
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